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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki abad 21 kemajuan teknologi telah memasuki berbagai sendi 

kehidupan, tidak terkecuali dibidang pendidikan. Menurut (Supriadie dan Deni, 

2013) pendidikan, hakikatnya merupakan proses membangun peradaban bangsa, 

dan pendidikan harus berarah pada konsep perubahan, penumbuhkembangkan 

anak-anak bangsa menjadi pribadi yang baik, mampu berkomunikasi, bergaul 

dengan baik, saling menghargai, dan memiliki kematangan emosional; 

terampil/memiliki kecakapan hidup, dan berbudaya. Dimana  keterampilan abad 

ke-21 disebut sebagai keterampilan “The 4Cs.” “The 4Cs” meliputi berpikir kritis, 

kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. 

Komunikasi adalah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari satu 

orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, 

lisan maupun bahasa nonverbal (Gufron, 2016). Orang sering berkata bahwa 

tinggi rendahnya suatu capaian mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor 

komunikasi, khususnya komunikasi pendidikan. Sehingga komunikasi memiliki 

peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang 

bersangkutan.  

Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi, yang 

menunjukkan pada proses penyampaian pesan dari seseorang kepada seseorang 

atau sekelompok orang. Pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah materi 

pelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin 
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dicapai. Oleh sebab itu, suatu proses pendidikan akan berhasil apabila terjadinya 

suatu proses komunikasi yang baik dan sesuai dengan harapan. Salah satu  

pembelajaran yang memerlukan proses komunikasi adalah kimia. 

Karakteristik materi kimia yang berbeda dengan pelajaran lain menjadikan 

ilmu kimia merupakan salah satu pelajaran yang relative sulit bagi siswa saat ini. 

Padahal ilmu kimia merupakan ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-

hari, seperti peristiwa perkaratan besi, pembusukan buahan dan lain sebagainya. 

Salah satunya materi kimia yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari 

adalah materi reaksi redoks. 

Materi pokok reaksi redoks merupakan salah satu materi kimia yang 

membutuhkan pemahaman konsep yang kuat. Terdapat tiga karakteristik materi 

redoks yaitu bersifat abstrak, pemahaman konsep dan penerapan konsep. Oleh 

karena itu, reaksi redoks akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila dalam 

proses pembelajaran siswa lebih aktif dengan bertukar pikiran dengan siswa 

lainnya dimana siswa dapat menemukan konsep untuk dirinya.  

Menurut Sudarmo dalam Antrakusuma, dkk. (2015)  mengungkapkan 

bahwa redoks merupakan salah satu materi kimia yang syarat konsep di antaranya 

konsep reaksi redoks berdasarkan transfer elektron, proses pelepasan dan 

penerimaan elektron. Proses tersebut tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi hanya 

bisa dibayangkan. Hal inilah yang mengakibatkan siswa mengalami kesulitan 

dalam memahaminya atau bahkan siswa dapat mengalami kesalahan konsep. Dan 

kesulitan ini juga dialami oleh beberapa sekolah yang ada di kota Jambi. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru dan beberapa siswa di 

SMAN 3 Kota Jambi, diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran yang 
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dilakukan oleh guru sudah baik, namun untuk kemampuan komunikasi siswa 

masih rendah karena proses pembelajaran lebih diarahkan kepada keterampilan 

proses sains, berpikir kreatif dan keterampilan sains lainnya. Dan proses 

pembelajaran masih kurang efektif dengan kurangnya interaksi siswa dengan guru 

ataupun dengan siswa lainnya dalam hal berkomunikasi. Karena waktu lebih 

banyak dihabiskan untuk praktikum sehingga ketika penyampaian pendapat dan 

proses diskusi berlangsung sebentar. Dimana tujuan komunikasi efektif adalah 

agar pengirim informasi dan umpan balik atau feed back dapat seimbang sehingga 

tidak terjadi monoton. Untuk mengatasi permasalahan kemampuan komunikasi 

ini, maka peneliti menggunakan model Think Pair Share (TPS). 

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) adalah model 

yang memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja 

sama dengan orang lain. Keunggulan dari model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS adalah terciptanya optimalisasi partisipasi siswa (Isro’atun dan Amelia, 

2019). Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam 

pembelajaran, yaitu: Think (berpikir), pembelajaran diawali dengan guru 

memberikan suatu pertanyaan kepada siswa dan meminta siswa untuk berpikir 

secara individu. Kemudian Pair (berpasangan), pada langkah ini guru meminta 

siswa untuk berpasangan mendiskusikan pertanyaan yang telah diberikan dan bisa 

melatih kemampuan komunikasi siswa dengan siswa lainnya. Selanjutnya yang 

terakhir yaitu Share (berbagi), pasangan menyampaikan hasil diskusi. Dari ketiga 

tahap TPS memperlihatkan bahwa siswa harus lebih aktif dan lebih banyak 

berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan siswa lainnya. 
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Untuk mencapai kemampuan berkomunikasi yang baik dengan penggunaan 

model TPS ini, maka peneliti juga menggunakan pendekatan Research Skill 

Development (RSD). Menurut Willison dan Kerry (2007) ada 6 aspek dari 

Research Skill Development, yaitu: memulai penyelidikan dan menentukan; 

menemukan/menghasilkan informasi/data; mengevaluasi dan menghasilkan; 

mengatur informasi; mensintesis dan menganalisa pengetahuan baru; dan 

mengkomunikasikan pengetahuan. Namun masih sangat sedikit penelitian di 

Indonesia yang meneliti kemampuan komunikasi dengan pendekatan Research 

Skill Development (RSD) ini. 

Dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam mencapai 

kemampuan komunikasi pada materi reaksi redoks telah menggunakan beberapa 

model. Salah satu diantaranya 1) penelitian yang dilakukan oleh Apriliantika, dkk 

yang menggunakan model Predict-Observe-Explain untuk meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi dan keterampilan menyimpulkan, 2) penelitian yang 

dilakukan oleh Sari, dkk   yang menggunakan model Problem Solving Learning 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Kemudian 3) penelitian oleh 

Experenza, bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share  terhadap keterampilan komunikasi pada materi larutan 

elektrolit dan non-elektrolit.   Sehingga dari penelitian tersebut, peneliti tertarik 

untuk meneliti masalah kemampuan berkomunikasi siswa dalam suatu penelitian 

yang berjudul “Analisis Penggunaan Model Think Pair Share (TPS)  dengan 

Pendekatan Research Skill Development dan Pengaruhnya Terhadap 

Kemampuan Komunikasi  Materi  Reaksi Redoks Kelas X MIPA SMAN 3 

Kota Jambi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penggunaan model Think Pair Share dengan pendekatan 

Research Skill Development pada materi reaksi redoks di kelas X MIPA 

SMAN 3 Kota Jambi? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan komunikasi siswa pada materi reaksi 

redoks di kelas X MIPA SMAN 3 Kota Jambi? 

3. Apakah terdapat pengaruh penggunaan model Think Pair Share dengan 

pendekatan Research Skill Development terhadap kemampuan komunikasi 

siswa  pada materi reaksi redoks di kelas X MIPA SMAN 3 Kota Jambi? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: 

1. Pendekatan Research Skill Development dalam penelitian ini hanya 

menggunakan 4 dimensi (Evaluasi dan Refleksi, Mengatur dan Mengelola, 

Analisis dan Sintesis serta Komunikasi dan Aplikasi) untuk diintegrasikan 

pada model pembelajaran Think Pair Share. Sedangkan dua dimensi lagi 

hanya pada bagian pendahuluan. 

2. Kemampuan komunikasi yang diukur dalam penelitian ini adalah 

komunikasi verbal yakni lisan dan tulisan. Dengan penilaian afektif (sikap), 

kognitif (pengetahuan) dan psikomotor (keterampilan). Dan pada penilaian 

kognitif (pengetahuan) hanya pada ranah analisis (C4). 

3. Materi yang diajarkan yaitu reaksi redoks yang ditinjau dari beberapa aspek 

yaitu berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, pengikatan dan 

pelepasan elektron, serta kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan model Think Pair Share dengan 

pendekatan Research Skill Development pada materi reaksi redoks di kelas 

X MIPA SMAN 3 Kota Jambi.  

2. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan komunikasi siswa 

pada materi reaksi redoks di kelas X MIPA SMAN 3 Kota Jambi? 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan model Think Pair 

Share dengan pendekatan Research Skill Development terhadap kemampuan 

komunikasi siswa pada materi reaksi redoks di kelas X MIPA SMAN 3 Kota 

Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini berguna bagi semua pihak yang terkait, di 

antaranya : 

1. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan pengalaman langsung kepada peneliti dalam 

pembelajaran di kelas dengan menerapkan model Think Pair Share dengan 

pendekatan Research Skill Development. Selain itu hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Siswa 

1) Model Think Pair Share dengan pendekatan Research Skill 

Development dalam pembelajaran Kimia dapat memberikan 

pengalaman baru bagi siswa dalam mempelajari materi kimia. 

2) Membuat siswa merasakan variasi belajar kimia sehingga tidak jenuh. 
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3. Bagi Guru 

Model Think Pair Share dengan pendekatan Research Skill Development 

dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran kimia dalam 

upaya meningkatkan kemampuan komunikasi pembelajaran kimia siswa. 

4. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan tentang 

model dan pendekatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa salah satunya kemampuan komunikasi. Sehinga dapat 

memperbaiki kualitas pembelajaran di SMA Negeri 3 Kota Jambi. 

1.6 Defenisi Operasional 

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan 

judul penelitian untuk mengurangi salah penafsiran. Adapun istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) adalah 

pembelajaran di mana siswa belajar sendiri lalu bekerja sama dengan teman 

kemudian menyampaikan hasil diskusi yang akan melatih siswa untuk 

mengemukakan pendapat. 

2. RSD adalah pendekatan yang dirancang terutama sebagai alat konseptual 

untuk mendiagnosis, merencanakan dan pengembangan keterampilan siswa. 

3. Kemampuan komunikasi adalah proses penyampaian atau penerimaan pesan 

dari satu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, 

secara tertulis, lisan maupun bahasa nonverbal. 

4. Reaksi redoks adalah reaksi yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi 

(keadaaan oksidasi) atom–atom dalam sebuah reaksi kimia. 


